
UCHWAŁA NR IX/64/11 
RADY GMINY BUKOWSKO 

Z DNIA 25 LIPCA 2011 ROKU 

 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 228, art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.) 

Rada Gminy Bukowsko 

p o s t a n a w i a : 

§ 1 

W Uchwale Nr VII/48/11 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bukowsko wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 4 litera „ a” otrzymuje brzmienie: 
zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 
4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2012-2018 do wysokości: 
w roku 2012 do kwoty  355 871 zł 
w roku 2013 do kwoty  103 269 zł 
w roku 2014 do kwoty  114 000 zł 
w roku 2015 do kwoty  114 000 zł 
w roku 2016 do kwoty    14 000 zł 
w roku 2017 do kwoty    14 000 zł 
w roku 2018 do kwoty    14 000 zł 

2. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Bukowsko otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej 
uchwały. 

3. W załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany: 
a. Zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia pn” PSeAP- Podkarpacki 

system e- Administracji Publicznej na lata 2010-2013. 
b. Do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

wprowadza się zadanie pn: „ Utrzymanie efektów projektów PSeAP- 
Podkarpacki system e-Administracji Publicznej” na lata  2014-2018. 

c. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2018 zgodnie  
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały. 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowsko. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


